Messaġġi ta’
Alert u
Twissijiet
F’nar tal-buxx, hemm ħafna modi biex tikseb l-informazzjoni biex tgħinek tibqa’ salv/a. Huwa importanti li ma
toqgħodx fuq sors wieħed ta’ informazzjoni. F’emerġenza, it-teknoloġija tista’ ma taħdimx. Kompli oqgħod fuq
is-sensi tiegħek. Ħares barra għal sinjali ta’ nar, inkluż riħa ta’ duħħan.
Toqgħodx fuq messaġġ bil-kitba fuq it-telefon jew b’telefonata. In-nirien tal-buxx jistgħu jaqbdu malajr u jheddu
d-djar u l-ħajjiet fi ftit minuti. L-aktar għażla salva hija li titlaq kmieni qabel jibda jaqbad nar tal-buxx.

Hemm tliet livelli ta’ alert ta’ nar tal-buxx:
1. Parir

Informazzjoni ġenerali biex iżżommok aġġornat/a mal-iżviluppi.

2. Osserva u Aġixxi

Nar qed javviċinak.
Il-kundizzjonijiet ikunu qegħdin jinbidlu u int ikollok bżonn tibda tieħu azzjoni issa biex tipproteġi ħajtek u
l-familja tiegħek.

3. Twissija ta’ Emerġenza

Tkun f’periklu u jkollok bżonn tieħu azzjoni immedjata.
Inti se tkun milqut/a min-nar.
Alerts ta’ nar tal-buxx ma jingħatawx dejjem skont l-ordni msemmija hawn fuq. Per eżempju, l-ewwel alert li
tirċievi jista’ jkun Osserva u Aġixxi.
Jekk tirċievi alert ta’ nar tal-buxx, għandek tieħdu serjament. Jekk tonqos li tieħu azzjoni jista’ jirriżulta f’mewt
jew f’ korriment għalik jew għall-familja tiegħek.
Jekk ma tifhimx il-messaġġ, fittex għajnuna mingħand xi ħadd li jiġi minnek, ħabib/a jew ġar/a.
Osserva u isma’ alerts li jinħarġu għas-subborg, belt u l-inħawi madwarek fejn toqgħod.

Biex ikollok aċċess għal alerts u twissijiet:
• Isma’ x-xandir tar-radju tiegħek għal emerġenza – ir-radju lokali
tal-ABC, ir-radju kummerċjali, u stazzjonijiet tar-radju komunitarju
speċifiċi.
• Żur cfa.vic.gov.au jew dse.vic.gov.au
• It-televixin ta’ Sky News
• Ċ
 empel il-Victorian Bushfire Information Line fuq 1800 240 667 jew
permezz tan-National Relay Service fuq 1800 555 677
• Mezzi tal-Midja Soċjali: twitter.com/CFA_updates u CFA Facebook
• N
 iżżel l-App tas-CFA FireReady li hemm fuq il-biċċa l-kbira taliSmartphones.
Stampa: Tista’ tirċievi twissijiet u
pariri fuq l-App tas-CFA FireReady
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F’emerġenzi:
• T
 ista’ tisma’ l-ħoss ta’ sirena magħrufa bħala l-iStandard Emergency Warning Signal (SEWS) qabel ilmessaġġ ta’ alert jixxandar fuq ir-radju jew fuq it-televixin.
• T
 wissija ta’ alert ta’ emerġenza bit-telefon tista’ tintbagħat ukoll fuq it-telefon mowbajl jew fiss tiegħek skont
l-indirizz fejn jintbagħat il-kont tiegħek. Dan ifisser li jekk tgħix fis-city u tkun qed tivvjaġġa fil-kampanja meta
jseħħ nar tal-buxx ma tirċevix twissija fuq it-telefon bit-telefon mowbajl. F’Novembru 2013 dan se jinbidel
skont is-servizz ibbażat tal-post.

Sireni tal-Brigata tas-CFA:
• S
 irena tal-Brigata (għal ħin qasir) – sirena li ddum sa’ 90 sekonda tindika li membri tal-Brigata tas-CFA
qegħdin jirrispondu għal inċident ta’ emerġenza fil-viċin. Dan ma jeħtieġx rispons komunitarju.
• S
 irena tal-Brigata (ħin estiż) – sirena li ddum ħin itwal ta’ 5 minuti tindika li emerġenza kurrenti kienet
indentifikata fl-inħawi lokali u għandek tfittex aktar informazzjoni dwar theddida potenzjali.

Ftit pariri ekstra ta’ għajnuna:
• Ż
 omm mappa tal-inħawi lokali tiegħek. Tista’ tħares
lejn il-mappa biex tara fejn hu n-nar.
• K
 un żgur/a li jkollok radju li jaħdem bil-batterija biex
tisma’ l-aġġornamenti fil-każ li jinqata’ d-dawl.
• J ekk tkun qed tivvjaġġa fil-Victoria, għandek
iżżomm ruħek infurmat/a dwar il-kundizzjonijiet.
Ikkunsidra mill-ġdid jekk iżżurx inħawi ta’ riskju
għoli ta’ nar tal-buxx fi ġranet ta’ riskju tan-nar.
Stampa: Radju jaħdem bil-batterija
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